ROTEIRO PROGRAMA 194 26/11/2009 Apresentação: Rimene Amaral
Plano Aberto
Realizado em Goiás o octagésimo segundo encontro de presidentes de
Manchetes
Tribunais de Justiça. //TJ promove semana de divulgação de atividades da
PM. //Desembargador Paulo Teles recebe título de cidadão aparecidense. //
E veja também...
Meio corpo

Manchetes

VIRA
VEM DO VIRA
As notícias do Judiciário em Um Giro de Notícias. //Tribunal de Justiça sedia
reunião de prefeitos e Delegacia do Meio Ambiente. //E o Justiça em Foco
desta edição fala com o diretor do Foro da Comarca de Uruaçu, juiz Murilo
Vieira de Faria sobre os Centros de Pacificação Social. Ele é o idealizador
desse projeto.

VIRA
Plano Fechado VEM DO VIRA
Este é o Agenda Judiciária, revista eletrônica semanal da justiça goiana, e
Chama VT
está começando agora. Não saia daí. Eu volto em instantes!
ABERTURA
Vinheta
Plano Fechado Olá!
A cidade de Rio Quente sediou o 82º Encontro do Colégio Permanente de
Tribunais de Justiça do País. O principal foco do encontro foi a troca de
experiências entre os Estados.
Chama VT
Meio Corpo

VT - Kamyla
Durante uma semana o Tribunal de Justiça de Goiás serve de palco para
exposição que destaca o trabalho realizada pela Polícia Militar.

Chama VT
VT - Kamyla
Apresentador
Depois do intervalo uma entrevista com o Juiz Murilo Vieira de Faria, diretor
Chamada
prado Foro de Uruaçu sobre os centros de Pacificação.
Break
Este é o Agenda Judiciária, seu programa semanal da justiça goiana. Eu
Meio Corpo
volto em instantes!
BREAK
BREAK
Entre a pergunta para o juiz depois da vinheta
Meio corpo
Voltamos com o Agenda Judiciária e você acompanha agora as ações do
judiciário em Um Giro de Notícias.
Chama VT
Meio corpo
Chama VT

VT – Rimene
Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás recebe mais uma mostra de seu
prestígio pelo Estado com a entrega do título honorífico de cidadão
aparecidense.
VT – Kamyla

Vinheta
Com o objetivo de incentivar a cidadania ativa, garantir o bem-estar coletivo,
Justiça em Foco a defesa do meio ambiente e a prevenção à criminalidade, os Centros de
Pacificação Social começaram a ganhar espaço nas comarcas. Idealizado
pelo juiz Murilo Vieira de Faria, e desenvolvido com o apoio do Tribunal de
Plano fechado Justiça de Goiás, os Centros de Pacificação têm chamado a atenção de
várias autoridades nacionais e se tornado referencial importante no Brasil,
uma vez que o CNJ pretende estendê-los a todas as regiões do País. Saiba
Entra entrevista mais sobre o assunto com o diretor do Foro de Uruaçu, juiz Murilo Vieira de
Faria, agora, no Justiça em Foco.
BREAK
BREAK
Entre a pergunta para o juiz depois da vinheta
Nota seca

O coordenador da Comissão Especial pela Mobilização Nacional pela
Certidão do Nascimento em Goiás, 4º juiz-corregedor Wilson Safatle Fayad,
reuniu-se com os oficiais dos quatro tabelionatos de registro civil de Goiânia,
que foram convidados a participar da solenidade de abertura das atividades
de divulgação e fortalecimento da campanha.

Plano fechado
Meio Corpo

VIRA
VEM DO VIRA
Para discutir questões referentes à destinação do lixo dos municípios
goianos, prefeitos se reúnem com a Delegacia do Meio Ambiente no
auditório do Tribunal de Justiça.

Chama VT
Plano aberto
Encerramento

VT – Kamyla
Por hoje é só. Esta edição do Agenda Judiciária termina aqui. Obrigado pela
companhia e até a próxima.

